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SERGE BERTEN HERDENKING  
Toekomende zaterdag 22 Januari 2011- 

om 18:30 uur 
 

St. Vedastuskerk Rijselstr. Menen 
 

Woorddienst rond het thema: 

 WAAROM? 

DAAROM 
 

Enkele mensen die zich zoals Serge “onbaatzuchtig” inzetten  

voor een betere menswaardige maatschappij,  

zullen er het woord nemen,  

omkaderd door muziek  

en aangepaste teksten. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het jaar 2012 en de “zogezegde” profetieën van de Mayas. 

De Mayas hadden drie verschillende kalenders: de lange voor historische doeleinden, de 

Haab als burgerlijke kalender, en de Tzolkin als religieuze kalender.  

Hun stelsel is 20-delig, (we hebben twintig „vingers‟: 10 aan de handen en 10 aan de voeten ) en iedere 

cyclus is een 20-voud van de vorige. Elke telling begint bij “0”: vandaar is de naam van 5 dagen: 0, 1, 2, 3 en 4 

 

De lange kalender wordt ingedeeld in periodes (TUN) van 18 dagen en er zijn 20 

periodes/tekens in één jaar. Om met de burgerkalender overeen te komen zijn er 5 Uayeb-dagen 

(0-4).  

Eén KATUN is 20 Tun (360 x 20 = 7200 dagen)  

Eén BAKTUN is 20 Katun (360 x20 x 20 =144.000 dagen van onze kalender = 394,3 

zonnejaren) 
In die dagen/nummers zijn er twee speciaal: de “9”, die in verband staat met de onderwereld, en de “13” met 

de bovenwereld. (bovenwereld, in onze westelijke cultuur vertaaldis de hemel).  

En zo rekenen ze verder in hun analen (geschiedenis) ….  

 

In de Tzolkin-kalender echter zijn er 20 periodes met elk een naam/teken. In iedere periode 

telt men 13 dagen. Om de 20 periodes herhaalt zich de kalender. Alzo vallen iedere 52 jaar 

(kalenderkringloop) de data van de Haab-kalender en van de Tzolkinkalender weer samen. 

 

Volgens de Lange kalender is 21/22 December 2012 het einde van 13 baktunes, komt 

overeen met het einde van een cyclus van 5.125 jaar. Het begin van de huidige kringloop valt 

volgens kalender op 11 Oogst 3.114 jaar vóór Christus. 

Dit is geenszins het einde van de wereld of van de mensheid, noch een Apocalyps, wel het 

begin van een nieuwe tijdsperiode.  

Tijd volgens de Mayas is immers cirkelvormig: de geschiedenis herhaalt zich. Aldus zijn 

hun analen (geschiedenisteksten) criptisch (geheimzinnig) en symbolisch 
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In Bolivië, waar de eerste Indiaanse president van heel de geschiedenis in heel Abya Yala 

(= Amerika) aan de macht is (Evo Morales), hebben ze de republiek afgeschaft en er een 

“Plurinationale staat” van gemaakt, bestaande uit 36 naties. Stilaan zijn ze nu bezig om de 

grondwet aan te passen.  



Nota: voor wanneer iets dergelijks in Guatemala, al ware ’t maar dat ze de Indiaanse 

gemeenschappen met hun eigenheid zouden erkennen.  

Geen utopische hoop!  

Want ondertussen wordt er in Guatemala, aan de basis, gewroet in die richting:  

Uit een brief vanuit Guatemala: De komende jaren worden belangrijk, want volgens de maya-kalender 

begint een nieuwe „baktun‟, een tijdperk van 400 jaar, met voorspellingen van voorafgaande 

natuurrampen. De rampen zijn niet meer te ontkennen, juist door de klimaatsveranderingen. Maar de 

maya-visie is geen apocalyptisch doemdenken over het nakende einde van de wereld, maar wel van 

hoop dat de eigen spiritualiteit van respect voor de natuur en het heelal overal zal erkend worden en dus 

de hoognodige en grondige veranderingen in het omgaan met natuur en kosmos kan teweeg brengen. 

…. is er nu, in tegenstelling met vroeger, een grote vraag naar meer onderwijsmogelijkheden in de 
gemeenschappen?. Toch wil de meerderheid niet de eigen kultuur en identiteit opofferen en zo bestaat 
er ook een versterkt bewustzijn om eigen waarden en rechten te verdedigen Dat uit zich sterk in het 
verzet tegen verschillende mijnbouw- en petroleumprojecten die nu hun ogen gericht hebben op de nog 
onuitgebate indiaanse gronden, de laatste resten van de bestaande biodiversiteit. 

… wordt er gewerkt aan het versterken van de eigen inheemse landbouwpraktijken, uitgaande 
van de maya cosmosvisie en spiritualiteit 
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Niettegenstaande het vele geweld in Guatemala werd de overgang naar het nieuwe jaar 

goed gevierd. 

In Antigua werd de “droge wet” afgekondigd, om nog meer geweld ten gevolge 

dronkenschap tegen te gaan. Veel cafés en restaurants sloten daarom (ogenschijnlijk) hun deuren, 

maar daarachter werd toch goed gevierd. De gezagsdragers deden alsof ze het het niet zagen.  

In de toeristische trekpleisters Panajachel, Flores Petén en Solola werd ook duchtig gevierd 

met veel vuurwerk. 

 

Vanuit Nahuala trokken duizenden burgers naar de departementshoofdstad om er te gaan 

protesteren en demonstreren tegen het geweld: ontvoeringen, aftroggelarijen , moorden, enz… 

door een bende de Pujujiles genaamd.  De manifesterenden eisten van de politie en het gerecht dat 

ze zich niet weer eens  zouden laten omkopen door de daders die gesnapt werden. Bovendien kent 

de politie de namen van de andere misdadigers, leden van die groep …en de burgers eisen dat ze 

die ook vatten.  

 

Een onderzoek erkende dat er omkoperij bestaat in zeven politiecommissariaten  

 

De mutualiteit (IGSS) wil de leeftijd om zich te pensioneren optrekken van 60 jaar naar 62. 

Veel oppositie ertegen.   

 

3/1/2011: Binnen een bus, in de Calzada San Juan, op weg naarCiudad Quetzal, was er een 

ontploffing met vier doden en 14 gekwetsten als gevolg. De politie onderzoekt het geval. 

Enkele dagen later, 12/1/2011, waren er al 9 doden.  

 



De vicerector van de universiteit Galileo klaagt het feit aan dat er in de universitaire 

opvoeding racisme heerst, en ook kapitalisme. Hij bedoelt vooral dat er in het binnenland maar 

weinig mogelijkheden tot hogere studies zijn. Er schijnt wel decentralisatie te zijn, maar voor alle 

beslissingen en formaliteiten moet men steeds naar de hoofdzetel.  

 

In Huehuetenango werden 2 ex-politiemannen veroordeeld voor wederrechtelijke 

terechtstelling in 2006. Voor zeven anderen werd hun zaak verschoven naar later: er waren 

onjuistheden in de aanklacht (procedurefouten). 

 

12/1/2011 wordt het weer koud in Guatemala. En diezelfde dag werden er in Mixco drie 

lijken van vrouwen gevonden.  

 

Diezelfde week stelde de president in het Congres het verslag voor van zijn drie jaar 

regering. Het positieve ervan zal hij uitleggen op de Plaats van de Grondwet. De burgemeesters 

werden opgeroepen om te zorgen dat er 20.000 toehoorders zouden zijn. Dat zal hen, de 

burgemeesters,  een 15 Quetzal per persoon kosten.  

Maar de vicepresident ziet er eerder een verdoken politieke campagne in, (toekomend jaar 

zijn er verkiezingen) en weigerde er aan deel te nemen.  

Langs de andere kant zijn er analisten die de president gelijk geven, echter met de 

bemerking erbij: “maar de armen zijn er niet beter door geworden! 
 

 

 

In Pueblo Nuevo Viñas hebben de 

beambten het werk neergelegd: ze zijn el 12 

maanden niet betaald.  

 

De Caravaan van de Vos (foto) zal 

straks 50 jaar bestaan. En het zal gevierd 

worden. Dit zijn motorrijders die ieder jaar in 

groep naar Esquipulas gaan. 

 

Ook in Oakland (California) komen 

weer een duizendtal uitgeweken 

Guatemalteken samen om er de zwarte 

Christus van Esquipulas te vieren/vereren.  

 

Door besparingen van de regering zullen meerdere departementen in de onmogelijkheid 

zijn om de schoolmeesters te betalen, nu juist als het nieuwe school jaar begint. En veel kinderen 

die een studiebeurs kregen van de staat zullen ook niet meer verder kunnen naar school gaan. 

 

INGUAT, bureau voor toerisme, beweert dat het toerisme dit jaar 80 miljoen $ meer aan 

deviezen heeft opgebracht dan verleden jaar. Maar de Bank van Guatemala registreerde een 

vermindering van 167 miljoen. 

Nota: wie heeft er nu gelijk.  

 

De laken en kledijindustrie beweert dat ze de verhoging van 14,8% van het minimumloon 

niet aankunnen. (= 59,45Q/dag = ± 4,20 €/dag) Ze plannen een 6.000 arbeid(st)ers te ontslaan. 

Andere ondernemingen dreigen Guatemala te verlaten en naar El Salvador, Honduras en/of 

Nicaragua uit te wijken. Het syndicaat UGT noemt het politiek chantage.  

 



Op Km. 147 van de Inter-Amerikaanse weg hebben ze een verdachte van ontvoering 

kunnen pakken. De mensen willen hem lynchen, maar de politie tracht hen te overtuigen om hem 

aan het gerecht uit te leveren.  

 

In Zona 7 van Mixco werden weer een chauffeur en zijn helper doodgeschoten. De andere 

buschauffeurs staakten daarop de dienst.  

 

Raúl Velásquez ex-minister van Binnenlandse zaken, heeft zich vrijwillig aan het gerecht 

overgeleverd na maanden voortvluchtig te zijn geweest. Hij wordt beschuldigd van corruptie.  

 

29/12/2010 was het 14 jaar geleden dat de vrede werd getekend in Guatemala. Maar de 

organisaties van Indianen vinden het resultaat tot nu toe absoluut maar niets. Bvb. met alle 

volksraadplegingen i.v.m. mijnuitbating wordt geen rekening gehouden. De politieke partijen 

zaaien verdeeldheid. Het Indiaans Recht wordt in de wind geslagen. Juist voor het begin van een 

nieuw tijdperk (2012 = 13 BAKTUN) zien we dat sociale gerechtigheid, en deelname van de 

Indiaanse Gemeenschappen aan het bestuur dode letter zijn gebleven. “Maar het nieuw tijdperk zal 

verandering en verbetering brengen”.  

 

In de eerste week van het jaar werd in 

de kathedraal van de hoofdstad een bébé van 4 

maand achtergelaten (foto). Hij werd Manuel 

de Jesús genoemd.  

‟s Anderendaags werd in Tecpán een 

ander kindje achtergelaten in de bak van een 

camion, op enkele meters van de Pompiers.  

Dezelfde dag werd in Zona 18 een bébé 

gevonden in een kartonnen doos, met de 

navelstreng nog rond er rond gedraaid. De 

vrouw die het vond wilde het adopteren, maar 

de wetten laten dat niet toe tot twee jaar na de 

geboorte.  

Vondelingskes lopen immers een groot risico: nadat de ouders het achterlaten is hun 

toekomst in handen van de staat ook zeer weinig rooskleurig. De politie wijt het aan te kort aan 

fondsen om een onderzoek in te stellen naar de ouders … en zo moet er twee jaar gewacht 

worden. Ondertussen worden, ze in een instelling geplaatst. 

Om aan die spijtige toestanden tegemoet te komen werd “Moeders in Conflict met hun 

moederschap” opgericht om toekomstige moeders in moeilijkheden met raad en daad bij te staan. 

 

In Xela heeft het Instituut voor Anthropologie en Geschiedenis toelating gegeven om 

verder te zoeken naar de oorsprong van de stad, die volgens de legende zou gebouwd zijn boven 

op de acropolis van de Quiché Heerlijkheid (het domein). Die zou liggen onder de gebouwen van 

de Westelijke Normaalschool voor Jongens. Daar zouden de ingangen te vinden zijn van een heel 

net van ondergrondse tunnels, die catacomben worden genaamd. Ze kregen alleen toelating om te 

zoeken naar de tunnels.  

Men hoopt ook daarmee het toerisme in die streek aan te wakkeren.  

 

Een pick-up die volk vervoerde is ingereden op een kerk op de weg van San Juan 

Ostuncalco naar San Marcos. Er waren meerdere gekwetsten. De chauffeur verloor het stuur toen 

er een wiel afliep.  

 

En Todos Santo Cuchumatán werd de sociologe Emilia Quan Stackman herdacht met een 

Maya-ceremonia. Op 7 December verleden jaar werd ze ontvoerd en vermoord. De 



ceremoniemeesters herinnerden er aan dat het dag Ix was van de Mayakalender, de “dag van de 

vrouw en van de vruchtbaarheid”. 

 
 

VERGEET NIET: ZATERDAG AANSTAANDE, 22 Januari, in de 

St. Vedastuskerk in Menen, om 18:30 uur: 29
ste

 herdenking van de 

ontvoering van Scheutist Serge Berten. Het Belgisch Gerecht laat die 

zaak niet op zijn beloop. Wij ook niet!  

Waarom blijven we hem gedenken en herdenken?  

Daarom: Je hebt me solidair gemaakt met mijn ongekende broeders, Je 

leerde me slapen op de harde bedden van mijn broeders. (naar Pablo 

Neruda in Canto General) 

 

 

Serge Berten Comite Menen 

Germain en André              
 
Bericht aan reizigers naar Guatemala: 
Pater Provinciaal laat weten dat het provinciaal huis van Scheut in Guatemala als alternatief hotel 

open staat voor toeristen. Te voet een 20’ van het centrum. Er is ook een bus daarheen. 
Adres: 42 Avenida 11-25 Zona 5   tel:(x-502)2335-0288  fax:2335-0071 
 e-mail: <cicmguamex.provincial@yahoo.com> 
 
 

 

tel:(x-502)2335-0288

